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Ulbjerg Lokalråd 

REFERAT 

Mødedato: 4/2 - 2020 

Starttidspunkt for møde: 19:30 

Mødelokale: Christina Ambrosius 

Afbud til møde: Gabrielle 

Fraværende: Claus 

Mødedeltagere: Claus Skov, Jesper S. Laursen, Joe Kisic Wingard, Christina Ambrosius, Kurt 
Johansen, Gabrielle Bruun, Ole Stisen.  

 

Næste Møde  
  

 
 
Punkt Emne     Beslutning Ansvarlig 

1. 
 

Opfølgning på seneste 
mødereferat/siden 
sidst 

Jesper har været til møde med Lokaldysten. 
Vi kan ikke få den ønskede dato. Lokaldysten afholdes i 
stedet onsdag d. 10. juni 2020 kl. 17.30 – 19.30. 

 Vi arbejder videre med nye ruter. Arbejdsgruppen 
mødes d. 18. feb. 

 

 

2. 
 

Nyt fra  
Fjordklyngen/VIB-land 

Fjordklyngerådet holdt møde den 29. jan. 
 
Fjordkyngemagasinet forventes at udkomme 20. marts 
og omdeles til alle husstande i Fjordklyngen. Deadline 
for materiale til magasinet/kalender er 12. februar. 
Materiale og gode idéer til magasinet kan sendes til 
Christina Ambrosius på mail 
christinaambrosius@gmail.com Der søges endvidere 
endnu et lokalt medlem fra Ulbjerg til redaktionen. 

 
Kulturcenter Værestedet har fået tilskud fra Realdania 
på kr. 200000,- Der søges yderligere tilskud til 
ombygning og forbedringer af Værestedet.  

 
Vedr. områdefornyelse: Legepladsområdet ved Ulbjerg 
Stadion er næsten færdigt, der holdes officiel indvielse 
i løbet foråret. Der arbejdes på naturpark i Skals og 
kirkestien ved Nr. Rind.  

 
Projektet ”Fjorden som legeplads” udvides med 
yderligere projekter.  
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Gåturene ”Kend din Fjordklynge” er en stor succes, 
senest i Skals med 101 deltagere.  

 
Region Midt afholder seminar om regional udvikling på 
Værestedet i Låstrup d. 25. februar. Fjordklyngen 
afholder generalforsamling den 22. april. Nærmere 
herom senere. 

 
3. – 9. september er der europamesterskab i Adventure 
Race med deltagelse fra 40 lande. Løbet afvikles over 
60 timer. Ruten starter i Viborg og kommer 
sandsynligvis gennem Fjordklyngens område  

 
3. Generalforsamling Ulbjerg Lokalråd afholder generalforsamling den 27. 

februar kl. 19.30 på Grøndalscentret.  
Christina og Jesper sørger for forplejning.  
Jesper sørger for annoncering.  

 

4. Bakkesøen/Grønt 
team 

Lokalrådet arbejder på at oprette et ”grønt team” 
bestående af frivillige til vedligeholdelse af bl.a. 
området omkring Bakkesøen. Vi orienterer om 
muligheder til generalforsamlingen og indhenter 
erfaringer fra Karup og evt. Møldrup. Jesper kontakter 
Ole fra Karups Bypedel-gruppe.  

 

5. Velkomstmappe Velkomstmappen er desværre blevet forsinket af flere 
omgange. Der er fremgang i annoncesalg og vi håber 
mappen kan være klar i løbet af foråret.   

 

 

6. Muslingefestival 
 
 

Der afholdes møde den 5. feb. Kurt deltager. 
Planlægningen er godt i gang. Muslingefestival 
afholdes d. 16. maj  

 

7. Affaldsindsamling  Affaldsindsamlingen afholdes d. 18. april kl. 9.00  

    

    

  
 
Ref.: Jesper Steenfeldt Laursen 


